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REGULAMIN UDZIAŁU W ZADANIU 

„Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności 

w wymiarze środowiska  – edycja 2017” 

 

 

§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zadanie „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości 

i odpowiedzialności w wymiarze środowiska  – edycja 2017” realizowane jest w okresie od 

1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach 

inicjatywy Centrum KLUCZ.   

2. Zadanie „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości 

i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” współfinansowane ze środków 

Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. 

3. Celem głównym realizacji zadania jest włączenie i wzmocnienie uczestniczenia w życiu 

społecznym młodzieży z terenu powiatu pabianickiego, szczególnie ze środowisk zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjno-integracyjne. 

4. Do osiągnięcia celu głównego przyczyni się osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

4.1 Podniesienie wiedzy i umiejętności osób w wieku 15-29 lat w zakresie kompetencji 

obywatelskich. 

4.2 Podniesienie kompetencji społecznych i poczucia odpowiedzialności osób w wieku 15-29 

lat w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych.  

4.3 Podniesienie wiedzy osób w wieku 15-29 lat w zakresie wielosektorowej oferty lokalnych 

podmiotów. 

4.5 Podniesienie wiedzy i świadomości osób w wieku 15-29 lat nt. możliwości oferowanych 

przez ekonomię społeczną, zwłaszcza  w obszarze zatrudnienia. 

4.6. Zwiększenie ogólnego potencjału oraz przedsiębiorczości osób w wieku 15-29 lat dzięki 

podjęciu nowych rodzajów aktywności i wykorzystaniu nowych metod pracy.  

4.7. Nabycie przez osoby w wieku 15-29 lat takich kompetencji jak: planowanie, 

przygotowywanie budżetu przedsięwzięcia, zarządzanie przedsięwzięciem oraz poznanie 

specyfiki pracy w podmiotach ekonomii społecznej, rozpoznanie umiejętności 

i kompetencji niezbędnych do pracy na danych stanowiskach. 
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4.8. Wzmocnienie rozwoju ekonomii społecznej na rzecz osób w wieku 15-29 lat 

zamieszkujących na terenie powiatu pabianickiego dzięki stworzeniu i wdrożeniu 

lokalnego programu dotyczącego przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy. 

5. Odbiorcami działań jest 12 osób zamieszkujących gminę miejską Pabianice lub korzystających ze 

wsparcia podmiotów działających na terenie miasta Pabianice, w wieku 15 – 29 lat, ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

§2 

Zadania zaplanowane w projekcie 
 

1. Przygotowanie wspólnie z uczestnikami diagnozy ich potrzeb i planu działań. 

2. Dwudniowy wyjazdowy warsztat integracyjno-edukacyjny. 

3. Młodzież w działaniu – realizacja od 1 do 3 wybranych przez młodzież inicjatyw lokalnych. 

4. Coaching grupowy dla młodzieży. 

5. Forum Liderów Młodzieżowych. 

6. Praktyki wolontariackie w wybranych przez młodzież organizacjach. 

7. Opracowanie lokalnego programu przedsiębiorczości dla młodzieży (poradnik). 

8. Program przedsiębiorczości młodzieży – warsztat wdrożeniowy. 

§3 

Rekrutacja 
 

1. Rekrutacja do projektu będzie trwała od 1.07.2017 r. – 14.07 2017 r. 

2. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.centrumklucz.pl lub w biurze realizatora. 

3. Formularz można dostarczyć do dnia 14 lipca 2017 r. osobiście do siedziby INSPRO przy ul. 

Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki) 

lub skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@inspro.org.pl lub 

faxem na numer: 42 630 17 49. 

4. O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie 

w terminie do 31 lipca 2017 r. 

5. Planowane jest stworzenie listy rezerwowej uczestników. 

§4 

Warunki uczestnictwa 
 

1. Udział w projekcie dla uczestników projektu jest bezpłatny. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i zaangażowania w 

realizację innych działań projektowych. 

http://www.centrumklucz.pl/
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3. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie uczestnik projektu zobowiązany jest 

poinformować Realizatora o przyczynie nieobecności oraz przedstawić stosowne oświadczenie 

i/lub zwolnienie lekarskie wskazujące na uzasadnione przyczyny nieobecności. 

§5 

Pozostałe warunki 
 

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji projektu, tj. 

od 01.06.2017 do 31.12.2017. 

2. Realizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do wypełnienia i podpisania niezbędnej dokumentacji 

projektowej, w tym w szczególności do podpisywania list obecności na szkoleniu, warsztatach, list 

potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz korzystania z cateringu. 

4. Uczestnik projektu wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie 

i wykorzystanie wizerunku przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) do celów 

promocyjnych, informacyjnych, popularyzujących działania Fundacji Instytut Spraw 

Obywatelskich (INSPRO) oraz monitoringu i ewaluacji, na wszystkich polach eksploatacji. 

5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do informowania na temat działań Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 

926 wraz z pózn. zmianami). 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie i korzystania ze wsparcia należy 

do Zarządu Realizatora. 

7. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie. 

8. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Zarząd Realizatora. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji. 

10. Korzystanie ze wsparcia w projekcie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

Załącznik 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
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Załącznik 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 
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